
Standardowy krótki formularz (Standard Short Form) 

 Miesięczna 
opłata Za zakup 

Wypłata z 
bankomatu 

Doładowanie 
pieniężne 

 

0,00$ 0,00$ 2,50$  N/A 

Sprawdzenie salda w bankomacie  0,50$ 

Biuro Obsługi Klienta (automatyczne lub doradca na 

żywo) 
0,00$  

Brak aktywności (po 6 miesiącach bez transakcji) 2,99$ na miesiąc 

Pobieramy 3 inne rodzaje opłat. Oto niektóre z nich 

Opłata z karty do banku 2,50$ 

Opłata za odrzucenie z bankomatu (krajowa i 
zagraniczna) 

1,00$ 

Brak funkcji debetu/kredytu. 

Środki użytkownika kwalifikują się do ubezpieczenia FDIC.  

Aby uzyskać ogólne informacje o kontach przedpłaconych, prosimy odwiedzić 
cfpb.gov/prepaid. 

Szczegóły i warunki dotyczące wszystkich opłat i usług można znaleźć w pakiecie 
lub prosimy zadzwonić pod numer 1.833.832.3401 lub odwiedzić 
bet365.emltopup.com.  

Przedpłacona Karta bet365 Mastercard® jest wystawiana przez MetaBank®, członka FDIC, zgodnie z licencją Mastercard 
International Incorporated. Karta jest obsługiwana przez EML Payments USA, LLC. 
  



Lista wszystkich opłat (“Długi formularz (Long Form)”) dla przedpłaconej karty bet365 Mastercard 

Wszystkie opłaty Kwota Szczegóły 

Wypłata gotówki  

Wypłata z bankomatu  2,50$ 

To jest nasza opłata. Kiedy użytkownik korzysta z 
bankomatu, opłata może zostać pobrana przez operatora 
bankomatu lub jakąkolwiek sieć używaną do realizacji 
transakcji. 

Opłata za odrzucenie z 
bankomatu (krajowa) 

1,00$ 
To jest nasza opłata. Użytkownik zostanie obciążony tą 
opłatą jeżeli transakcja zostanie odrzucona. 

Informacje 
Biuro Obsługi Klienta 
(automatyczne) 

0,00$ 
Brak opłat za zadzwonienie na naszą automatyczną linię 
obsługi klienta, w tym zapytania dotyczące salda. 

Biuro Obsługi Klienta 
(doradca na żywo) 

0,00$ Nieograniczone rozmowy z doradcami na żywo. 

Sprawdzenie salda w 
bankomacie 

0,50$ 

To jest nasza opłata. Kiedy użytkownik korzysta z 
bankomatu, opłata może zostać pobrana przez operatora 
bankomatu lub jakąkolwiek sieć używaną do realizacji 
transakcji. 

Używanie karty poza USA 

Transakcja zagraniczna 2,99% Z kwoty w dolarach amerykańskich od każdej transakcji.  

Zagraniczna wypłata z 
bankomatu 

3,00$ 

To jest nasza opłata. Użytkownik może zostać obciążony 
przez operatora bankomatu, nawet wtedy, gdy transakcja 
nie zostanie dokończona. Opłata zostanie naliczona 
dodatkowo do opłat operatora bankomatu. 

Opłata za odrzucenie z 
bankomatu (zagraniczna) 

1,00$ 
To jest nasza opłata. Użytkownik zostanie obciążony tą 
opłatą jeżeli transakcja zostanie odrzucona. 

Zagraniczne sprawdzenie 
salda w bankomacie 

0,50$ 
To jest nasza opłata. Użytkownik może zostać również 
obciążony przez operatora bankomatu. 

Inne 

Opłata z karty do banku  2,50$ 
Użytkownik może zostać obciążony tą kwotą, kiedy 
środki zostaną przelane z karty na zewnętrzne konto 
bankowe. 

Brak aktywności  2,99$ 
Użytkownik zostanie obciążony opłatą 2,99$ co miesiąc, 
jeżeli nie wykonał transakcji za pomocą karty przez 6 
miesięcy. 

Opłata za wymianę karty 4,95$ 
Jeśli karta zostanie zgubiona lub skradziona, zostanie 
naliczona opłata w wysokości 4,95$ za wymianę karty.  

Środki użytkownika kwalifikują się do ubezpieczenia FDIC. Środki użytkownika będą przechowywane 
lub przekazywane do MetaBank, instytucji ubezpieczonej w ramach FDIC. Kiedy tam się znajdą, 
środki użytkownika będą ubezpieczone aż do 250.000$  przez FDIC w przypadku upadku MetaBank, 
jeżeli zostaną spełnione określone wymagania dotyczące ubezpieczenia depozytu. Więcej 
szczegółów można znaleźć na fdic.gov/deposit/deposits/prepaid.html. 
Brak funkcji debetu/kredytu. 
Prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta dzwoniąc pod numer 1.833.832.3401, drogą 
pocztową na Card Services, 1221 W. 103rd Street, #256, Kansas City, Missouri 64114, lub na 
bet365.emltopup.com 
Aby uzyskać ogólne informacje o kontach przedpłaconych, prosimy odwiedzić cfpb.gov/prepaid. 
Jeżeli użytkownik chciałby złożyć skargę dotyczącą konta przedpłaconego, prosimy zadzwonić do 
Biura Ochrony Finansów Konsumentów (Consumer Financial Protection Bureau) pod numer 1-855-
411-2372 lub odwiedzić cfpb.gov/complaint. 

  



Umowa Posiadacza Przedpłaconej Karty bet365 Mastercard®  
 
INFORMACJE KONTAKTOWE BIURA OBSŁUGI KLIENTA: 
Adres:  Card Services, 1221 W. 103rd Street, #256, Kansas City, MO 64114   
Strona:  bet365.emltopup.com 
Numer telefonu: 1.833.832.3401 
 
WAŻNE INFORMACJE:  
(1) PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ. TA UMOWA ZAWIERA KLAUZULĘ ARBITRAŻOWĄ WYMAGAJĄCA, ABY 

WSZYSTKIE ROSZCZENIA ZOSTAŁY ROZWIĄZANE ZA POMOCĄ WIĄŻĄCEGO ARBITRAŻU. 
(2) UŻYTKOWNIK POWINIEN ZAWSZE ZNAĆ DOKŁADNĄ KWOTĘ W DOLARACH DOSTĘPNĄ NA KARCIE.  

SPRZEDAWCY MOGĄ NIE MIEĆ DOSTĘPU DO OKREŚLENIA SALDA KARTY. 
(3) AKCEPTUJĄC, PODPISUJĄC LUB KORZYSTAJĄC Z TEJ KARTY, UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ NA 

PRZESTRZEGANIE WARUNKÓW ZAWARTYCH W TEJ UMOWIE. 
(4) KORZYSTAJĄC Z TEJ KARTY, UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ RÓWNIEŻ NA POLITYKĘ PRYWATNOŚCI METABANK 

(W ZAŁĄCZNIKU). MENADŻEROWIE PROGRAMU MOGĄ POSIADAĆ INNĄ POLITYKĘ PRYWATNOŚCI, WIĘC 
WAŻNE JEST RÓWNIEŻ SPRAWDZENIE ICH POLITYKI, JEŻELI DOTYCZY. 

 
Ta Umowa Posiadacza Przedpłaconej Karty (“Umowa”) określa warunki zgodnie, z którymi Przedpłacona Karta bet365 

Mastercard (“Karta”) została wydana użytkownikowi przez MetaBank.  "Użytkownik" i "swój" oznacza osobę lub osoby, które 
otrzymały i są upoważnione do korzystania z Karty jak podano w niniejszej Umowie.  "My," "z nami," i "nasz" oznacza 
zbiorowo, MetaBank, federalny bank oszczędnościowy, członek FDIC, i jego oddziały lub cesjonariusze, a także obejmuje, o ile 
nie podano inaczej, naszego Menadżera Programu.  “Menadżer programu” odnosi się do EML Payments USA, LLC, które 
wykonuje określone usługo związane z Kartą użytkownika w imieniu MetaBank.  “Konto bet365” odnosi się do konta 
użytkownika bet365. Konto bet365 nie jest kontem MetaBank i MetaBank nie jest odpowiedzialny za utrzymywanie takiego 
konta. “Zapisy” oznacza zbiorczo jakąkolwiek i wszelką komunikację, porozumienia, dokumenty, zawiadomienia i zapisy, które 
dostarczamy użytkownikowi w sprawie konta Karty drogą elektroniczną za zgodą użytkownika.  Karta nie posiada możliwości 
przenoszenia i może zostać anulowana w dowolnym momencie bez uprzedzenia zgodnie z obowiązującym prawem.  Prosimy 
uważnie przeczytać niniejszą Umowę i zachować ją na przyszłość. Szczegółowy harmonogram opłat, zwany także “długim 
formularzem (Long Form),” jest dołączony i jest uważany za część niniejszej Umowy.  
 
1. O KARCIE UŻYTKOWNIKA 

Karta użytkownika jest przedpłaconą kartą, która pozwala użytkownikowi na dostęp do środków znajdujących się na 
koncie Karty użytkownika.  Użytkownik powinien traktować swoją Kartę tak samo jak traktowałby gotówkę.  Zachęcamy 
użytkownika do podpisania Karty po jej otrzymaniu. Ta Karta jest przeznaczona do użytku osobistego, rodzinnego lub 
domowego i nie jest przeznaczona do celów służbowych. Konto Karty użytkownika nie stanowi rachunku czekowego lub 
oszczędnościowego i nie jest w żaden sposób połączone z żadnym innym kontem, które użytkownik może posiadać.  Karta nie 
jest kartą podarunkową ani nie jest przeznaczona do celów składania prezentów.  Karta nie jest kartą kredytową.  Użytkownik 
nie otrzyma jakichkolwiek odsetek od środków znajdujących się na koncie Karty. Możemy zamknąć Kartę użytkownika lub 
odmówić realizacji jakiejkolwiek transakcji, jeżeli uważamy, że może naruszać warunki niniejszej Umowy lub reprezentować 
nielegalną i nieuczciwą aktywność.  Użytkownik jest odpowiedzialny za natychmiastowe poinformowanie nas o jakichkolwiek 
zmianach adresu, numeru telefonu lub adresu email.  Jeżeli adres użytkownika zmieni się na adres spoza USA, możemy 
anulować Kartę użytkownika i zwrócić środki użytkownikowi zgodnie z niniejszą Umową.   

 
2. WERYFIKACJA KARTY UŻYTKOWNIKA 

Ważne informacje dotyczące otwarcia konta Karty:  Aby pomóc rządowi federalnemu w walce z finansowaniem 
terroryzmu i działań związanych z praniem pieniędzy, amerykańska ustawa antyterrorystyczna (USA PATRIOT Act) wymaga, 
aby wszystkie instytucje finansowe i ich strony trzecie uzyskiwały, weryfikowały i zapisywały informacje, które identyfikują 
każdą osobę, która otworzy Kartę.   
 

Co to oznacza dla użytkownika:  Kiedy użytkownik wystąpi z prośbą o Kartę, to poprosimy o imię i nazwiska, ulicę 
adresu, datę urodzenia i inne informacje, które pozwolą nam na identyfikację użytkownika.  Możemy również poprosić o kopię 
prawa jazdy użytkownika lub innych dokumentów w dowolnym czasie.  Użytkownik może mieć ograniczone użycie i dostęp do 
funkcji aż do momenty, kiedy będziemy mogli w pełni zweryfikować tożsamość użytkownika. 
 

Uprawnienia i aktywacja:  Aby móc korzystać i aktywować Kartę, użytkownik oświadcza i gwarantuje nam, że: (i) ma on 
co najmniej 21 lat; (ii) dane osobowe, które użytkownik nam przekazał są prawdziwe, poprawne i kompletne; (iii) użytkownik 
zapoznał się z niniejszą Umową i zgadza się na przestrzeganie jej warunków.  

 
3. NIEAUTORYZOWANE TRANSAKCJE 

a. Kontakt w przypadku nieautoryzowanego przelewu 
Jeżeli użytkownik uważa, że jego Karta została zgubiona lub skradziona, to prosimy NATYCHMIAST zadzwonić lub 

napisać do Biura Obsługi Klienta, korzystając z danych kontaktowych znajdujących się na początku niniejszej Umowy. 
 
b. Odpowiedzialność użytkownika za nieautoryzowane transakcje 
Użytkownik musi nas NATYCHMIAST poinformować, jeżeli uważa, że jego Karta została zgubiona lub skradziona, lub 

jeżeli uważa że elektroniczny przelew środków został wykonany bez zgody użytkownika. Zadzwonienie do Biura Obsługi 
Klienta jest najlepszym sposobem na ograniczenie możliwych strat. Użytkownik może stracić wszystkie pieniądze ze swojego 
konta. Jeżeli użytkownik poinformuje nas w ciągu 2 dni roboczych po tym, jak dowiedział się o utracie lub kradzieży Karty, to 
może on stracić nie więcej niż 50$, jeżeli ktoś użył Karty bez zgody użytkownika. Jeżeli użytkownik NIE poinformuje nas w 
ciągu 2 dni roboczych po tym, jak dowiedział się o utracie lub kradzieży Karty, i możemy udowodnić, że mogliśmy powstrzymać 
kogoś przed użyciem Karty bez zgody użytkownika, gdyby on nas o tym poinformował, to użytkownik może stracić aż 500$. 

Ponadto, jeżeli historia elektroniczna użytkownika pokazuje przelewy, których on nie wykonał, w tym przelewy wykonane 
za pomocą Karty użytkownika lub w inny sposób, to prosimy o natychmiastowe poinformowanie nas o tym. Jeżeli użytkownik 
nie poinformuje nas w ciągu 60 dni od wcześniejszych dat dostępu do konta użytkownika drogą elektroniczną (jeżeli 



nieautoryzowany przelew mógł zostać wyświetlony w historii elektronicznej) lub daty wysłania PIERWSZEJ pisemnej historii, na 
której widnieje nieautoryzowany przelew, to użytkownik może nie odzyskać jakichkolwiek pieniędzy utraconych po 60 dniach, 
jeżeli możemy udowodnić, że mogliśmy powstrzymać kogoś od wzięcia pieniędzy, gdyby użytkownik poinformował nas na 
czas. Jeśli uzasadniony powód (taki jak długa podróż lub pobyt w szpitalu) uniemożliwił poinformowanie nas, to przedłużymy 
okresy czasu.  

 
Karta użytkownika może posiadać dodatkowe zabezpieczenia przed nieautoryzowanym użyciem: 

Zgodnie Polityką zerowej odpowiedzialności Mastercard, odpowiedzialność użytkownika za nieautoryzowane transakcje na 
markowej Karcie Mastercard wynosi 0,00$ jeżeli użytkownik powiadomi nas niezwłocznie po otrzymaniu informacji o utracie lub 
kradzieży i użytkownik zachował należytą ostrożność w celu zabezpieczenia swojej Karty przed utratą, kradzieżą lub 
nieuprawnionym użyciem.  Ta polityka ograniczająca odpowiedzialność użytkownika nie dotyczy transakcji debetowych, które 
nie są realizowane przez Mastercard, niektórych transakcji handlowych lub niezarejestrowanych kart. 

c. Dni robocze  
Do celów niniejszej Umowy, nasze dni robocze trwają od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt federalnych. Godziny 

Biura Obsługi Klienta mogą się różnić. 
 
4. KORZYSTANIE Z KARTY 

a. Dostęp i doładowanie środków 
Karta użytkownika może być używana do przelewania środków na konto bet365 użytkownika i do dostępu środku 

przelanych na Kartę z konta bet365. Za każdym razem, kiedy użytkownik skorzysta ze swojej Karty, upoważnia on nas do 
zmniejszenia wartości dostępnej na jego Karcie o kwotę transakcji i stosowne opłaty.  Jeżeli użytkownik korzysta z numeru 
Karty bez przedstawiania swojej Karty (tak jak w przypadki transakcji internetowych, zamówienia pocztowego lub zakupu 
telefonicznego), skutki prawne będą takie same jak w przypadku użycia samej Karty. Użytkownik może używać swojej Karty do 
zakupu lub dzierżawy towarów lub usług wszędzie tam, gdzie Karta jest honorowana, o ile nie przekroczy on wartości 
dostępnej na koncie Karty.  

Karta użytkownika może być używana do:  
(1) Przelewu środków na konto użytkownika bet365. 
(2) Otrzymywania środków przelanych z konta użytkownika bet365 
(3) Przelewu środków na osobiste konto bankowe 

         
Użytkownik NIE MOŻE używać swojej Karty do: (i) wymiany Karty na jej wartość pieniężną; (ii) wykonywania 

jakichkolwiek nielegalnych transakcji; (iii) używania numeru kodu banku (routing) i numeru konta do wykonania transakcji 
debetowych z jakichkolwiek pozycji przetworzonych jako czek (te obciążenia zostaną odrzucone i Twoja płatność nie zostanie 
zrealizowana); lub (iv) dokonywania transakcji związanych z biznesem. Dodatkowo, UŻYTKOWNIKOWI NIE WOLNO 
PRZEKROCZYĆ DOSTĘPNEJ KWOTY NA KONCIE KARTY W INDYWIDUALNEJ TRANSAKCJI LUB SERII TRANSAKCJI.  
Jednakże, jeżeli transakcja przekroczy saldo środków dostępnych na koncie Karty użytkownika, użytkownik pozostanie w pełni 
odpowiedzialny za kwotę transakcji i zgadza się na niezwłoczną spłatę ujemnego salda. Jeżeli Karta użytkownika posiada 
ujemne saldo, jakiekolwiek depozyty zostaną użyte do rozliczenia ujemnego salda.  Możemy również wykorzystać jakikolwiek 
depozyt lub saldo innej Karty, którą użytkownik u nas posiada na rozliczenie ujemnego salda na tej Karcie.  
 

Doładowywanie konta Karty: Użytkownik może dodać środki na swoją Kartę, tzw. “loading,” za pomocą: (i) doładowania 
automatycznego systemu rozliczeniowego (Automated Clearing House ("ACH")) z konta użytkownika bet365; (ii) osobistej karty 
kredytowej lub debetowej wpisanej na stronie internetowej; (iii) doładowania strony trzeciej poprzez PayPal. W poniższej tabeli 
Limity można znaleźć informacje dotyczące ograniczeń kwoty i częstotliwości dla różnych metod doładowania. Każde 
doładowanie może podlegać opłatom jak podano w długim formularzu (Long Form). Wyłącznie płatności federalne, które 
mogą zostać doładowane na Kartę użytkownika za pomocą kredytu ACH to płatności federalne na rzecz głównego 
posiadacza karty.  W przypadku pytań dotyczących tego wymagania, prosimy zadzwonić do Biura Obsługi Klienta. 
Odrzucimy jakiekolwiek doładowania, które przekraczają maksymalne saldo dozwolone na Karcie użytkownika.  Istnieją 
również maksymalne ograniczenia dotyczące doładowania, które możemy wprowadzić na Karcie użytkownika, kiedy zostaną 
one zsumowane ze wszystkimi innymi Kartami posiadanymi przez użytkownika.  Użytkownik zgadza się przedstawić swoją 
Kartę i spełnić wymagania identyfikacyjne do dokończenia transakcji doładowania, jakie mogą być wymagane od czasu do 
czasu.  
 

Podzielone transakcje: Jeżeli użytkownik nie posiada wystarczających środków dostępnych na koncie Karty, to 
użytkownik może być w stanie zlecić sprzedawcy, aby obciążył Kartę częścią zakupu i zapłacić pozostałą kwotę inną formą 
płatności.  Są to tzw. “podzielone transakcje.”  Niektórzy sprzedawcy nie pozwalają posiadaczom kart na podzielenie transakcji 
lub pozwalają na podzielenie transakcji, jeżeli pozostała kwota zostanie zapłacona gotówką. 

 
b. Limity 

 

                                                                                Limity doładowania, wypłaty i wydatków* 

Ograniczenia doładowania  Limit  

Maksymalne saldo Karty w dowolnym czasie. 25.000,00$ 

Łączna liczba razy, ile można ponownie doładować Kartę 10x na 24 godziny. 

Maksymalne dzienne doładowanie na kartę  Nie może przekroczyć 5.000$ na dwadzieścia cztery (24) godziny. 

Ograniczenia wypłaty  Limit  

Maksymalny przelew środków kartą do banku Nie może przekroczyć 500,00$ na okres dwudziestu czterech (24) 
godzin.  

Maksymalna kwota/Łączna liczba wypłat w bankomacie  Nie może przekroczyć dziennie 500,00$ i nie więcej niż 10x na 
dzień dla wypłaty.  

Ograniczenia wydatków  Limit  

Maksymalna kwota dla transakcji w punkcie sprzedaży z 
podpisem lub w punkcie sprzedaży z kodem PIN 

Nie może przekroczyć dziennego limitu 2.500,00$ 



* Strony trzecie mogą wprowadzić dodatkowe ograniczenia. 

 
c. Transakcje zagraniczne  

       Jeżeli użytkownik otrzyma środki (lub dokona zakupu) w walucie lub kraju innym niż waluta lub kraj, w którym Karta została 
wydana ("Transakcje zagraniczne"), kwota potrącona ze środków użytkownika zostanie przeliczona przez sieć lub 
stowarzyszenie kart, które zrealizowały transakcje na kwotę w walucie Karty użytkownika.  Kurs, który wybierają może: (i) 
zostać wybrany z zestawu kursów dostępnych w hurtowych rynkach walutowych (które mogą się różnić o kursu, które 
stowarzyszenie otrzymuje), lub (ii) być kursem wyznaczonym przez rząd obowiązującym dla stosownej daty centralnego 
przetwarzania.  Kurs wymiany wybrany przez sieć jest niezależny od jakiejkolwiek opłaty, którą pobieramy jako rekompensatę 
za nasze usługi.  Użytkownik zostanie obciążony opłatą za transakcje zagraniczne w dolarach amerykańskich jak podano w 
długim formularzu (Long Form).  Jeżeli kredyt będzie należny w wyniku transakcji zagranicznej, nie zwrócimy żadnej opłaty, 
która mogła zostać pobrana od oryginalnego zakupu użytkownika. 
 
5. POUFNOŚĆ 

Możemy ujawnić informacje stronom trzecim dotyczące konta Karty użytkownika lub transakcji użytkownika: 
(1) Tam, gdzie jest to niezbędne do zrealizowania transakcji;  
(2) W celu weryfikacji istnienia i stanu konta Karty dla strony trzeciej, takiej jak sprzedawca;  
(3) W celu zastosowania się do nakazów agencji rządowej lub sądu lub innych wymogów prawnych dotyczących 

sprawozdawczości;  
(4) Jeżeli otrzymaliśmy pisemną zgodę od użytkownika; 
(5) W razie potrzeby naszym pracownikom, audytorom, podmiotom powiązanym, dostawcom usług lub prawnikom; lub 
(6) W inny sposób konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.  

 
6. DOKUMENTACJA 

a. Pokwitowania 
Użytkownik może uzyskać pokwitowanie w momencie dokonywania jakiekolwiek przelewu na lub z konta podczas 

korzystania z bankomatu lub terminalu w punktach sprzedaży. Pokwitowanie może być niezbędne do zweryfikowania transakcji 
u nas lub u sprzedawcy.  

 
b. Historia konta i saldo 
Użytkownik może otrzymać informacje o saldzie Karty dzwoniąc do Biura Obsługi Klienta. Te informacje, wraz z 12-

miesięczną historią transakcji na koncie są również dostępne na stronie internetowej wspomnianej powyżej.  
Użytkownik ma również prawo do otrzymania co najmniej 24-miesięcznej pisemnej historii transakcji dzwoniąc lub pisząc 

do Biura Obsługi Klienta. Użytkownik nie zostanie obciążony opłatą za te informacje, chyba że poprosi o nie więcej niż raz w 
miesiącu.  
         
       c.  Wycofanie zgody przez użytkownika 

Użytkownik może wycofać swoją zgodę na otrzymywanie elektronicznego zapisu, kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta 
pod numerem telefonu lub na adres podane powyżej. Jednak wycofanie zgody przez użytkownika na otrzymywanie 
dokumentów w formie elektronicznej spowoduje wygaśnięcie prawa użytkownika do korzystania z Karty. Wycofanie zgody 
użytkownika będzie obowiązywało po upływie racjonalnego okresu czasu na przetworzenie wniosku i jakiekolwiek pozostałe 
środki zostaną zwrócone użytkownikowi. 

 
7. TRANSAKCJE I PRZELEWY Z WCZESNĄ AUTORYZACJĄ 

a. Prawo do wstrzymania płatności i stosowna procedura 
Jeżeli użytkownik poinformował nas z wyprzedzeniem o dokonywaniu regularnych płatności z konta Karty, to może on 

zatrzymać dowolną z tych płatności.  Prosimy zadzwonić lub napisać do Biura Obsługi Klienta korzystając z danych 
kontaktowych znajdujących się na początku niniejszej Umowy na czas, abyśmy mogli otrzymać prośbę na trzy dni robocze lub 
więcej przed zaplanowaną płatnością.  Jeżeli użytkownik zadzwoni do nas, to możemy również zażądać od użytkownika 
złożenia pisemnej prośby i dostarczenia jej do nas w ciągu 14 dni od rozmowy telefonicznej.   

 
b. Powiadomienie o różnych kwotach 
Jeżeli te regularne płatności różnią się kwotą, osoba, której użytkownik płaci, powinna poinformować go o tym na co 

najmniej 10 dni przed każdą płatnością, kiedy zostanie ona wykonana i ile będzie wynosić. 
 
c. Odpowiedzialność za brak wstrzymania płatności wcześniej autoryzowanego przelewu 
Jeżeli użytkownik zażąda od nas wstrzymania jednej z tych płatności na trzy dni robocze lub więcej przed zaplanowanym 

przelewem i nie zostanie to przez nas wykonane, to będziemy odpowiedzialni za straty lub szkody użytkownika. 
 
d. Nasza odpowiedzialność za niezrealizowane transakcje 
Jeżeli nie zrealizujemy transakcji na lub z konta Karty użytkownika na czas lub we właściwej wysokości zgodnie z naszą 

Umową z użytkownikiem, to będziemy odpowiedzialni za straty i szkody użytkownika spowodowane przez nas w sposób 
bezpośredni.  Jednakże, istnieją pewne wyjątki.  Na przykład, nie będziemy ponosili odpowiedzialności: 

(1) Jeżeli, nie z naszej winy, użytkownik nie posiada wystarczającej ilości środków dostępnych na koncie Karty do 
zakończenia transakcji;  

(2) Jeżeli sprzedawca odmówi akceptacji Karty użytkownika;  
(3) Jeżeli bankomat, w którym użytkownik wypłaca gotówkę nie ma wystarczającej ilości gotówki;  
(4) Jeżeli terminal elektroniczny, w którym użytkownik dokonuje transakcji, nie działa prawidłowo i użytkownik wiedział o 

tym problemie podczas inicjowania transakcji.   
(5) Jeżeli dostęp do Karty został zablokowany po zgłoszeniu utraty lub kradzieży Karty lub kodu PIN;   
(6) Jeżeli środki użytkownika zostały wstrzymane lub podlegają procesowi prawnemu lub innym obciążeniom 

ograniczającym ich użycie;  
(7) Jeżeli mamy powody sądzić, że żądana transakcja jest nieautoryzowana;  
(8) Jeżeli okoliczności, na które nie mamy wpływu (takie jak pożar, powódź, awaria komputera lub komunikacji) 

uniemożliwiają realizację transakcji, pomimo podjętych rozsądnych środków ostrożności; lub 



(9) Z jakiegokolwiek innego wyjątku określonego w naszej Umowie z użytkownikiem. 
 

e. Opłaty bankomatowe 
W przypadku korzystania z bankomatu, który nie jest naszą własnością, operator bankomatu może naliczyć opłatę (i 

użytkownik może zostać obciążony opłatą za sprawdzenie salda, nawet jeśli nie dokona przelewu środków). 
 

f. Wstępnie autoryzowane kredyty 
Jeżeli użytkownik zlecił złożenie bezpośrednich depozytów na swoje konto co najmniej raz na 60 dni od tej samej osoby 

lub firmy, to osoba lub firma dokonująca wpłaty powinna za każdym razem poinformować użytkownika o wysłaniu do nas 
pieniędzy. Użytkownik może zadzwonić do Biura Obsługi Klienta, aby dowiedzieć się czy depozyt został złożony. 
 

g. Autoryzowane wstrzymanie środków 
W przypadku niektórych rodzajów zakupów (takich jak w restauracjach, hotelach lub podobne zakupy), Karta użytkownika 

może posiadać “wczesną autoryzację” na kwotę wyższą niż kwota transakcji na pokrycie napiwku lub dodatkowych kosztów.  
Jakakolwiek kwota z wczesną autoryzacją spowoduje “zatrzymanie” dostępnych środków, do momentu, kiedy sprzedawca nie 
wyśle nam ostatecznej kwoty płatności za zakup.  Kiedy ostateczna kwota płatności zostanie otrzymana, zatrzymana kwota z 
wczesną autoryzacją zostanie usunięta.  W tym czasie, użytkownik nie będzie miał dostępu do kwot z wczesną autoryzacją.  
Jeżeli użytkownik dokona autoryzacji transakcji, a następnie nie dokona zakupu tej rzeczy zgodnie z planem, to zatwierdzenie 
może spowodować wstrzymanie tej kwoty środków. 
 
8. PROCEDURY ROZWIĄZYWANIA BŁĘDÓW 

W przypadku błędów lub pytań dotyczących przedpłaconego konta: Prosimy zadzwonić lub napisać do Biura Obsługi 
Klienta na numer telefonu, adres lub na stronie internetowej wspomnianej powyżej, najszybciej jak to tylko możliwe, jeżeli 
użytkownik uważa, że wystąpił błąd na jego przedpłaconym koncie. Musimy pozwolić użytkownikowi na zgłoszenie błędu aż do 
60 dni po wcześniejszych datach dostępu do konta drogą elektroniczną, jeżeli błąd mógł być zauważony w historii 
elektronicznej użytkownika lub dacie PIERWSZEGO wysłania pisemnej historii, w której pojawił się błąd. W każdym przypadku, 
możemy ograniczyć nasze dochodzenie w sprawie domniemanego błędu, którego użytkownik nam nie zgłosi w ciągu 120 dni 
od opublikowania transakcji. Użytkownik może poprosić o pisemną historię transakcji w dowolnym momencie dzwoniąc lub 
pisząc do Biura Obsługi Klienta. Użytkownik musi nam podać: 

(1) Imię i nazwisko oraz numer przedpłaconego konta lub Karty. 
(2) Dlaczego użytkownik uważa, że wystąpił błąd i kwotę w dolarach, której to dotyczy. 
(3) W przybliżeniu, kiedy wystąpił błąd. 
Jeżeli użytkownik poinformuje nas o tym ustnie, możemy zażądać przesłania nam skargi lub pytania na piśmie w ciągu 10 

dni roboczych. W ciągu 10 dni roboczych od otrzymania informacji od użytkownika, ustalimy czy wystąpił błąd i niezwłocznie 
skorygujemy jakiekolwiek błędy. Jednakże jeżeli będziemy potrzebowali więcej czasu, to sprawdzenie skargi lub pytania 
użytkownika może potrwać aż do 45 dni. Jeżeli zdecydujemy się to zrobić, to w ciągu 10 dni roboczych dodamy na konto 
użytkownika kwotę, którą użytkownik uważa za błędną, tak aby użytkownik  posiadał pieniądze w czasie, w którym zakończymy 
nasze dochodzenie. Jeżeli poprosimy użytkownika o złożenie skargi lub przesłania pytania na piśmie i nie otrzymamy ich w 
ciągu 10 dni roboczych, to możemy nie dodać jej na konto.  

W przypadku błędów dotyczących nowych kont, punktów sprzedaży lub transakcji zagranicznych, rozpatrzenie skargi lub 
pytania może potrwać aż do 90 dni. W przypadku nowych kont, dodanie na konto kwoty, którą użytkownik uważa za błąd, może 
potrwać aż do 20 dni roboczych. 

Poinformujemy użytkownika o wynikach w ciągu trzech dni od zakończenia naszego dochodzenia. Jeżeli zdecydujemy, że 
błąd nie wystąpił, to wyślemy pisemne wyjaśnienie. Użytkownik może poprosić o kopię dokumentacji, która została użyta w 
czasie naszego dochodzenia. Jeżeli użytkownik chciałby uzyskać więcej informacji o procedurach rozwiązywania błędów, 
prosimy zadzwonić do Biura Obsługi Klienta lub odwiedzić naszą stronę internetową. 
 
9. DODATKOWE WARUNKI UMOWY 

a. Personalny numer identyfikacyjny (“PIN”) 
Użytkownik otrzyma swój indywidualny numer identyfikacyjny ("PIN") w momencie odblokowania karty na stronie 

internetowej. Nie należy zapisywać lub przechowywać kodu PIN z Kartą.  Użytkownik nie powinien nigdy dzielić swojego kodu 
PIN z jakąkolwiek osobą i nie powinien wpisywać kodu PIN w jakichkolwiek terminalach, które wydają się zmodyfikowane lub 
podejrzane. Jeżeli użytkownik uważa, że ktoś uzyskał nieautoryzowany dostęp do jego kodu PIN, to powinien natychmiast 
skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta. 
 

b. Zwroty i refundacja  
Jeżeli użytkownik ma prawo do zwrotu z jakiegokolwiek powodu za towary lub usługi uzyskane za pomocą Karty, zwroty i 

refundacja będą obsługiwane przez sprzedawcę.  Jeżeli sprzedawca doda środki na Kartę, kredyt może nie być natychmiast 
dostępny.  Chociaż sprzedawca zwraca środki od razu, kiedy zostaną one otrzymane, prosimy zwrócić uwagę, że nie 
kontrolujemy tego, kiedy sprzedawca wyśle transakcję kredytową i refundacja może nie być dostępna przez kilka dni po dniu 
dokonania transakcji refundacji.  Nie ponosimy odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo, legalność lub jakikolwiek inny 
aspekt jakiegokolwiek towaru lub usług zakupionych za pomocą Karty. 
 

c. Wymiana i wygaśnięcie Karty 
Jeżeli użytkownik musi wymienić Kartę z jakiegokolwiek powodu, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta. Prosimy 

sprawdzić opłaty w długim formularzu (Long Form).  Prosimy zwrócić uwagę, że Karta posiada datę “Ważna do” z przodu Karty. 
Użytkownik nie może używać Karty po dacie “Ważna do” z przodu Karty.  Jednakże, nawet jeżeli minie data “Ważna do”, środki 
dostępne na Karcie nie stracą ważności.  Użytkownik nie zostanie obciążony opłatą za wymianę kart, które wyślemy z powodu 
wygaśnięcia Karty.  

 
d. Upoważnieni użytkownicy 
Jeżeli użytkownik zezwoli innej osobie na korzystanie z Karty, to zgodnie z niniejszą Umową będzie on odpowiedzialny za 

wszystkie transakcje wykonane przez tę osobą, niezależnie od tego, czy użytkownik zamierzał być odpowiedzialny za 
wszystkie z nich, jak również za wszystkie związane z nimi opłaty i należności, nawet jeśli te transakcje, opłaty lub należności  
doprowadziły do ujemnego salda. 



 
e. Komunikacja 
Użytkownik zgadza się na to, że możemy monitorować i rejestrować wszelkie połączenia lub inną komunikację między 

nami a użytkownikiem. Użytkownik zgadza się również na to, że my lub dostawcy naszych usług mogą kontaktować się z 
użytkownikiem za pomocą wszelkich danych kontaktowych, które użytkownik nam podał, w tym telefonów komórkowych i 
bezprzewodowych, numerów stacjonarnych i adresów email. Użytkownik zgadza się również, że my lub dostawcy naszych 
usług mogą kontaktować się z użytkownikiem za pomocą automatycznego wybierania numeru lub systemu poczty 
elektronicznej, tekstu, sztucznego lub nagranego głosu. Użytkownik zgadza się zapłacić wszelkie opłaty za usługę podane 
przez dostawcę planu za komunikację z użytkownikiem lub użytkownika z nami. 
 
10. INFORMACJE PRAWNE 

a. Kontrola języka angielskiego 
Tłumaczenia niniejszej Umowy, które mogły zostać dostarczone, zostały podane wyłącznie dla ułatwienia i mogą nie 

odzwierciedlać oryginalnego znaczenia angielskiego.  Znaczenie terminów, warunków i oświadczeń w niniejszym dokumencie 
podlega definicjom i interpretacjom w języku angielskim. 
 

b. Zamknięcie konta 
Użytkownik może zamknąć swoją Kartę w dowolnym momencie kontaktując się Biurem Obsługi Klienta.  Prośba 

użytkownika o zamknięcie Karty nie będzie miała wpływu na nasze prawa lub obowiązki użytkownika wynikające z niniejszej 
Umowy przed złożeniem wniosku.  Jeżeli konto Karty zostanie zamknięte, wystawimy użytkownikowi kredyt za wszelkie 
niezapłacone salda, podlegające opłatom podanymi w długim formularzu (Long Form). Zastrzegamy sobie prawo do 
zamknięcia konta Karty, jeżeli użytkownik wykonał lub podjął próbę wykonania któregokolwiek z zabronionych działań 
podanych w niniejszej Umowie.  
 

c. Przenoszenie 
Użytkownik nie może scedować ani przenieść swojej Karty ani zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. Jednakże, 

możemy przenieść lub scedować nasze prawa wynikające z niniejszej Umowy, w tym jakiekolwiek salda znajdujące się na 
koncie Karty użytkownika. Jeżeli przeniesiemy nasze prawa, użytkownik otrzyma od nas powiadomienie. 

 
d. Postępowania prawne 
Niezależnie od tego, gdzie i w jaki sposób jesteśmy obsługiwani, użytkownik będzie postępować zgodnie z każdym 

stanowym lub federalnym postępowaniem prawnym, w tym, bez ograniczeń, jakimkolwiek nakazem zajęcia, negatywnym 
roszczeniem, egzekucją, zajęciem, podatkiem, nakazem wstrzymania, wezwaniem do sądu lub nakazem, który naszym 
zdaniem będzie ważne w odniesieniu do użytkownika lub jego Karty. Użytkownik zgadza się, że będziemy honorować 
postępowania prawne, które zostały doręczone osobiście, pocztą lub faksem w dowolnym z naszych biur (w tym w 
lokalizacjach innych niż te, w których przechowywane są fundusze, rejestry lub poszukiwane nieruchomości), nawet jeśli prawo 
wymaga osobistego doręczenia w biurze, w którym znajdują się zapisy dotyczące konta Karty użytkownika. Użytkownik zgadza 
się, że nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności za honorowanie takiego postępowania prawnego.  Użytkownik zgadza 
się również na to, że nie będziemy mieli obowiązku dochodzić w jego imieniu żadnych mających zastosowanie zwolnień z 
egzekucji lub zajęcia na mocy jakiegokolwiek obowiązującego prawa stanowego lub federalnego.  Będziemy egzekwować 
prawo do zabezpieczenia odsetek od dowolnego konta Karty w celu zwrócenia nam naszych opłat i wydatków, w tym 
honorariów prawników, kosztów sądowych i wydatków, zgodnie z postępowaniem prawnym.  Możemy odmówić zezwolenia na 
wypłaty lub przelewy z konta użytkownika aż do momentu zakończenia lub odrzucenia takiego postępowania prawnego, nawet 
jeśli takie działanie doprowadzi do niewystarczającej ilości środków na wypełnienie zobowiązania, które użytkownik mógłby 
ponieść.  Możemy odliczyć takie wydatki z konta Karty lub innego konta, które użytkownik może u nas posiadać bez 
uprzedniego powiadomienia, lub możemy bezpośrednio obciążyć użytkownika takimi kosztami i opłatami.  Użytkownik zgadza 
się na zwolnienie i zabezpieczenie, obronę i ochronę nas przed wszelkimi działaniami, roszczeniami, zobowiązaniami, stratami, 
kosztami i szkodami, w tym, bez ograniczeń, opłatami adwokackimi, związanymi z przestrzeganiem przez nas jakiegokolwiek 
postępowania prawnego.  Kiedy otrzymany polecenie nakazujące nam ograniczenie dostępu do środków na koncie Karty, 
możemu usunąć środki z konta i zarządzać nimi oddzielnie. 
 

e. Inne warunki 
Użytkownik zostanie powiadomiony o wszelkich zmianach w niniejszej Umowie w sposób wymagany przez obowiązujące 

prawo przed datą zastosowania zmiany.  Jednakże, jeżeli zmiana została wprowadzona ze względu bezpieczeństwa, to 
możemy zastosować taką zmianę bez uprzedniego powiadomienia. Nie zrzekamy się naszych praw poprzez opóźnienie lub 
niepobranie ich w dowolnym czasie (na przykład, oszacowanie opłaty mniejszej niż opisana lub nie wszystkie, z jakiegokolwiek 
powodu, nie prowadzi do rezygnacji do rozpoczęcia pobierania opłaty zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy bez 
uprzedzenia).  Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne na mocy 
jakiejkolwiek zasady, prawa lub regulacji jakiejkolwiek agencji rządowej, lokalnej, stanowej lub federalnej, ważność lub 
wykonalność jakiegokolwiek innego postanowienia niniejszej Umowy nie będzie naruszona.  Niniejsza umowa podlega prawu 
stanu Dakota Południowa, z wyjątkiem zakresu regulowanego prawem federalnym.  Jeżeli Karta użytkownika posiada 
pozostałe saldo  po upływie określonego czasu nieaktywności, możemy być zobowiązani do przekazania pozostałych środków 
odpowiedniej agencji stanowej. 
 
11. REZYGNACJA Z PROCESU Z ŁAWĄ PRZYSIĘGŁYCH 

UŻYTKOWNIK I MY PRZYJMUJEMY, ŻE PRAWO DO PROCESU Z ŁAWĄ PRZYSIĘGŁYCH JEST PRAWEM 
KONSTYTUCYJNYM, ALE MOŻE ZOSTAĆ UCHYLONE W NIEKTÓRYCH OKOLICZNOŚCIACH.  W ZAKRESIE 
DOPUSZCZONYM PRZEZ PRAWO, UŻYTKOWNIK I MY ŚWIADOMIE I DOBROWOLNIE ZRZEKAMY SIĘ PRAWA DO 
PROCESU Z ŁAWĄ PRZYSIĘGŁYCH W PRZYPADKU POSTĘPOWANIA WYNIKAJĄCEGO Z NINIEJSZEJ UMOWY LUB 
ZWIĄZANEGO Z NINIEJSZĄ UMOWĄ.  TA REZYGNACJA Z PROCESU Z ŁAWĄ PRZYSIĘGŁYCH NIE BĘDZIE 
WPŁYWAĆ LUB NIE BĘDZIE INTERPRETOWANA JAKO JAKAKOLWIEK MODYFIKACJA KLAUZULI ARBITRAŻOWEJ 
PODANEJ W PONIŻSZEJ SEKCJI, KTÓRA ZAWIERA SWOJĄ WŁASNĄ REZYGNACJĘ Z PROCESU Z ŁAWĄ 
PRZYSIĘGŁYCH. 
 



12. KLAUZULA ARBITRAŻOWA 
Klauzula arbitrażowa została przez nas podana w formie pytań i odpowiedzi, aby ułatwić jej przestrzeganie. Jednakże, 

niniejsza klauzula arbitrażowa jest częścią niniejszej Umowy i jest prawnie wiążąca. Na potrzeby niniejszej sekcji, nasz “Adres 
powiadomienia” to: MetaBank, Attn: Customer Service, 5501 S Broadband Ln, Sioux Falls, SD 57108. 
 

Kontekst i zakres 

Pytanie 
Krótka 

odpowiedź 
Dalsze szczegóły 

Czym jest arbitraż? Alternatywny sąd  W arbitrażu, arbiter strony trzeciej (“Arbiter”) rozwiązuje spory podczas nieformalnej rozprawy.  

Czy rożni się to od 

procesu sądowego i 

procesu z ławą 

przysięgłych? 

Tak 

Rozprawa jest prywatna. Nie ma ławy przysięgłych. Zwykle jest mniej formalna, szybsza i 

tańsza niż pozew. Ustalenie faktów przed rozprawą jest ograniczone. Odwołania są 

ograniczone. Sądy rzadko obalają orzeczenia arbitrażowe. 

Czy można 

zrezygnować z 

niniejszej Klauzuli 

arbitrażowej? 

Tak, w ciągu 60 

dni 

Jeżeli użytkownik nie zgadza się na zastosowanie niniejszej Klauzuli arbitrażowej, to musi 

wysłać podpisane wypowiedzenia w ciągu 60 dni od zakupu Karty. Użytkownik musi wysłać 

pisemne wypowiedzenie (i nie elektroniczne) na nasz adres powiadomienia. Należy podać imię i 

nazwisko, adres i numer Karty. Użytkownik musi podać, że “rezygnuje” z Klauzuli arbitrażowej.  

Czego dotyczy 

Klauzula 

arbitrażowa? 

Porozumienie 

stron dotyczące 

rozstrzygania 

sporów 

O ile nie jest to zabronione przez obowiązujące prawo i jeżeli użytkownik nie zrezygnował, 

użytkownik i my zgadzamy się na to, że użytkownik i my możemy zdecydować się na arbitraż 

lub zażądać arbitrażu jakiegokolwiek "sporu" jak podano poniżej. 

Kogo obejmuje 

Klauzula 

arbitrażowa? 

Użytkownik, my i 

niektóre "Strony 

powiązane"  

Niniejsza Klauzula arbitrażowa dotyczy użytkownika i nas. Obejmuje ona również niektóre 

"Strony powiązane": (1) naszą firmę nadrzędną, filie i partnerów; (2) naszych pracowników, 

dyrektorów, członków zarządu, akcjonariuszy, członków i przedstawicieli; oraz (3) każdą osobę 

lub firmę zaangażowaną w spór, który użytkownik prowadzi w tym samym czasie co powiązany 

spór z nami. 

Jakie spory obejmuje 

Klauzula 

arbitrażowa? 

Wszystkie spory 

(z wyjątkiem 

niektórych 

sporów 

dotyczących 

niniejszej 

Klauzuli 

arbitrażowej) 

Niniejsza Klauzula arbitrażowa reguluje wszystkie “spory”, które zwykle są rozstrzygane w 

sądzie i występują miedzy nami (lub jakąkolwiek stroną powiązaną) a użytkownikiem. W 

niniejszej Klauzuli arbitrażowej, słowo “Spory” ma najszersze w tego słowa znaczenie. 

Obejmuje wszystkie roszczenia, nawet pośrednio związane z Kartą użytkownika lub niniejszą 

Umową. Obejmuje spory dotyczące ogólnej ważności niniejszej Umowy. Nie obejmuje to 

jednak sporów dotyczących ważności, zasięgu lub zakresu niniejszej Klauzuli 

arbitrażowej lub jakiejkolwiek części niniejszej Klauzuli arbitrażowej. (Obejmuje to spór o 

zasadę przeciwko arbitrażowi zbiorowemu). Wszystkie takie spory są rozstrzygane przez 

sąd, a nie arbitra.  

Kto zajmuje się 

arbitrażem? 

Zazwyczaj AAA 

lub JAMS 

Arbitraż jest prowadzony zgodnie z niniejszą Klauzulą arbitrażową i zasadami administratora 

arbitrażu obowiązującymi w momencie rozpoczęcia arbitrażu. Jednakże zasady arbitrażu, które 

są sprzeczne z niniejszą Klauzulą arbitrażową, nie mają zastosowania. Administratorem 

arbitrażu będzie albo: 

 Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe (American Arbitration Association ("AAA")), 

1633 Broadway, 10th Floor, New York, NY 10019, www.adr.org. 

 JAMS, 620 Eighth Avenue, 34th Floor, New York, NY 10018, www.jamsadr.com 

 Jakakolwiek inna firma wybrana za porozumieniem stron.  

Jeśli wszystkie powyższe opcje są niedostępne, sąd wybierze administratora. Żadne 

postępowanie arbitrażowe nie może być prowadzone bez naszej zgody przez jakiegokolwiek 

administratora, który pozwoliłby na arbitraż zbiorowy zgodnie z niniejszą Klauzulą arbitrażową. 

Arbiter zostanie wybrany zgodnie z zasadami administratora. Jednakże, arbiter musi być 

prawnikiem z co najmniej dziesięcioletnim doświadczeniem lub emerytowanym sędzią, chyba że 

użytkownik i my uzgodnimy inaczej. 

Czy spory mogą być 

przedmiotem 

postępowania 

sądowego? 

Czasami 

Każda ze stron może wnieść pozew, jeżeli druga strona nie żąda arbitrażu. Nie będziemy żądać 

arbitrażu w przypadku jakiegokolwiek pozwu wniesionego w ramach indywidualnego 

postępowania w sądzie ds. drobnych roszczeń. Możemy jednak zażądać arbitrażu w sprawie 

wszelkich odwołań od decyzji o drobnych roszczeniach lub wszelkich powództw dotyczących 

drobnych roszczeń wniesionych zbiorowo. 

Czy użytkownik 

rezygnuje z 

jakichkolwiek praw? 

Tak  

W przypadku sporów podlegających niniejszej Klauzuli arbitrażowej użytkownik rezygnuje z 

prawa do: 

1. Rozstrzygnięcia sporów przez ławę przysięgłych. 

2. Rozstrzygnięcia sporów przez sądy, inne niż sądy ds. drobnych roszczeń. 

3. Służenia jako prokurator generalny lub pełnomocnik. 

4. Połączenia swojego sporu ze sporem innych konsumentów. 

5. Wniesienia lub bycia członkiem grupy w postępowaniu zbiorowym lub arbitrażu 

zbiorowym. 

Rezygnujemy również z prawa do procesu z ławą przysięgłych i do rozstrzygnięcia przez sądy 

sporu, dla którego użytkownik wystąpił o arbitraż. 

Czy inny klient może 

rozpocząć arbitraż 

zbiorowy? 

Nie 

Arbiter nie ma prawa do zajmowania się jakimkolwiek sporem zbiorowym lub opartym na 

pełnomocnictwie. Wszystkie spory podlegającej niniejszej Klauzuli arbitrażowej muszą zostać 

rozstrzygnięte w indywidualnym arbitrażu lub w indywidualnym postępowaniu dotyczącym 

drobnych roszczeń. Niniejsza Klauzula arbitrażowa będzie nieważna, jeżeli sąd orzeknie, że 

arbiter może rozstrzygnąć spór zbiorowy i orzeczenie nie zostanie cofnięte w postępowaniu 

odwoławczym.  

http://www.adr.org/
http://www.jamsadr.com/


Jakie prawo 

obowiązuje? 

Federalna 

Ustawa o 

Arbitrażu 

(Federal 

Arbitration Act 

(“FAA”))  

Niniejsza Umowa i Karty obejmują handel międzystanowy. W związku z tym, FAA reguluje 

niniejszą Klauzulę arbitrażową. Arbiter musi stosować prawo materialne zgodne z FAA. Arbiter 

musi honorować prawa przedawnienia i prawa przywilejów. Odszkodowania karne podlegają 

normom konstytucyjnym obowiązującym w postępowaniu sądowym. 

Czy cokolwiek 

użytkownik zrobi 

doprowadzi do tego, 

że niniejsza Klauzula 

arbitrażowa będzie 

nieskuteczna? 

Nie 

Niniejsza Klauzula arbitrażowa będzie obowiązywała, nawet jeśli: (1) użytkownik lub my 

zakończymy niniejszą Umowę; lub (2) przeniesiemy lub scedujemy nasze prawa wynikające z 

niniejszej Umowy.  

Proces 

Co musi zrobić 

strona przed 

rozpoczęciem 

procesu sądowego 

lub arbitrażu? 

Należy wysłać 

pisemne 

zawiadomienie o 

sporze i podjąć 

działania w celu 

rozstrzygnięcia 

sporu 

Przed rozpoczęciem procesu lub postępowania arbitrażowego strona skarżąca musi przekazać 

drugiej stronie pisemne zawiadomienie o sporze. W zawiadomieniu należy wyjaśnić na 

uzasadnionym poziomie szczegółowość charakter sporu i podać wszystkie potwierdzające 

fakty. Jeżeli użytkownik jest stroną skarżącą, to musi wysłać pisemne powiadomienie (i nie 

elektroniczne) na nasz adres powiadomienia. Użytkownik lub adwokat, który został osobiście 

zatrudniony przez użytkownika, musi podpisać powiadomienie i podać numer Karty oraz numer 

telefonu, pod którym użytkownik (lub jego adwokat) jest dostępny. List od nas do użytkownika 

posłuży jako nasze pisemne powiadomienie od sporze. Po wysłaniu powiadomienia o sporze, 

strona składająca skargę musi dać drugiej stronie stosowną możliwość rozstrzygnięcia sporu w 

ciągu najbliższych 30 dni osobno. 

Jak zaczyna się 

arbitraż? 

Wysłanie 

powiadomienia 

Jeśli strony nie dojdą do porozumienia w sprawie rozstrzygnięcia sporu w ciągu 30 dni od 

otrzymania zawiadomienia o sporze, strona skarżąca może wszcząć postępowanie sądowe lub 

arbitraż, z zastrzeżeniem warunków niniejszej Klauzuli arbitrażowej. Aby rozpocząć arbitraż, 

strona skarżąca musi wybrać administratora i postępować zgodnie z zasadami administratora. 

Jeżeli jedna ze stron rozpoczyna lub grozi pozwem, druga strona może zażądać arbitrażu. 

Żądanie to można złożyć w dokumentach sądowych. Można to zrobić, jeśli strona rozpoczyna 

pozew indywidualnie, a następnie próbuje złożyć pozew zbiorowy. Po złożeniu wniosku o 

arbitraż, żaden pozew nie może zostać wniesiony, a wszelkie istniejące procesy muszą zostać 

wstrzymane. 

Czy jakiekolwiek 

przesłuchania 

odbędą się w 

pobliżu?  

Tak  

Arbiter może zdecydować, że przesłuchanie osobiste nie jest konieczne i że może on 

rozstrzygnąć spór w oparciu o pisemne zgłoszenia i/lub połączenie konferencyjne. Jednakże 

każde przesłuchanie arbitrażowe powinno odbywać się w miejscu dogodnym dla użytkownika. 

A co z odwołaniami? 
Bardzo 

ograniczone  

Prawa dotyczące odwołań w ramach FAA są bardzo ograniczone. Orzeczenie arbitra będzie 

ostateczne i wiążące. Każdy właściwy sąd może wydać wyrok na podstawie orzeczenia arbitra.  

Opłaty za arbitraż i orzeczenia 

Kto ponosi opłaty 

arbitrażowe? 
Zazwyczaj my  

Wszelkie opłaty za zgłoszenie, administrację, przesłuchanie i arbitra zostaną zapłacone, jeśli 

użytkownik działa w dobrej wierze, ale nie może zrzec się takich opłat i poprosić nas o 

zapłacenie.  

Kiedy pokryjemy 

opłaty prawne 

użytkownika i 

koszty? 

Jeżeli wygrasz  

Jeśli użytkownik wygra arbitraż, zapłacimy uzasadnione opłaty i koszty prawników, ekspertów i 

świadków. Wypłacimy również te kwoty, jeśli będzie to wymagane przez obowiązujące prawo 

lub zasady administratora lub jeśli płatność jest wymagana do wykonania niniejszej Klauzuli 

arbitrażowej. Arbiter nie będzie ograniczał przyznawania tych kwot, ponieważ spór użytkownika 

dotyczył niewielkiej kwoty. 

Czy kiedykolwiek 

użytkownik będzie 

nam winien za opłaty 

arbitrażowe lub 

adwokackie? 

Wyłącznie w złej 

wierze  

Arbiter może wymagać od użytkownika uiszczenia naszych opłat, jeśli (i tylko wtedy): (1) arbiter 

stwierdzi, że użytkownik działał w złej wierze (zgodnie ze standardami określonymi w federalnej 

zasadzie postępowania cywilnego 11 (Federal Rule of Civil Procedure 11) (b)); oraz (2) ta moc 

nie czyni tej Klauzuli arbitrażowej nieważną. 

Czy orzeczenie 

może zostać 

wyjaśnione? 

Tak 
Strona może zażądać szczegółów od arbitra w ciągu 14 dni od wydania orzeczenia.  Na takie 

żądanie arbiter wyjaśni orzeczenie na piśmie. 

Przedpłacona karta wydana przez MetaBank, Member FDIC, zgodnie z licencją Mastercard International Incorporated. 
© 2019 MetaBank 
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FAKTY CO METABANK ROBI Z INFORMACJAMI 

OSOBOWYMI UŻYTKOWNIKA? 
  

Dlaczego? Firmy finansowe wybierają w jaki sposób udostępniają dane osobowe.  Prawo 

federalne daje konsumentom prawo do ograniczenia udostępniania 

niektórych, ale nie wszystkich danych.  Prawo federalne wymaga również od 

nas, abyśmy poinformowali użytkownika w jaki sposób gromadzimy, 

udostępniamy i chronimy dane osobowe użytkownika.  Prosimy uważnie 

przeczytać niniejsze powiadomienie, aby zrozumieć, co robimy. 
  

Co? Rodzaje danych osobowych, które gromadzimy i udostępniamy, zależą od 

produktu lub usługi, z których użytkownik u nas korzysta.  Te informacje mogą 

obejmować: 

 Numer Social Security i dochody 

 Salda konta i historię transakcji 

 Historia konta i aktywa 

Gdy użytkownik nie jest już dłużej naszym klientem, nadal będziemy 

udostępniać informacje o użytkowniku zgodnie z opisem w tym 

powiadomieniu. 
  

Jak?  Wszystkie firmy finansowe muszą udostępniać dane osobowe klientów, aby 

prowadzić swoją codzienną działalność.  W poniższej sekcji, podajemy 

powody, dla których firmy finansowe mogą udostępniać dane osobowe 

swoich klientów; powody, dla których MetaBank decyduje się na 

udostępnianie; i czy użytkownik może ograniczyć to udostępnianie. 
  

Powody, dla których możemy 

udostępniać dane osobowe 

Czy MetaBank 

udostępnia 

dane? 

Czy użytkownik 

może ograniczyć 

to 

udostępnianie? 
Do naszych codziennych celów biznesowych - 

takich jak przetwarzanie transakcji, utrzymywanie 

konta (kont), odpowiadanie na nakazy sądowe i 

dochodzenia prawne lub zgłaszanie się do biur 

kredytowych 

Tak Nie 

Dla naszych celów marketingowych - aby 

zaoferować użytkownikowi nasze produkty i usługi 

Tak Nie 

Do wspólnego marketingu z innymi firmami 

finansowymi 

Tak Nie 

Do codziennych celów biznesowych naszych 

partnerów - informacje o transakcjach i 

doświadczeniach użytkownika 

Nie Nie udostępniamy 



Do codziennych celów biznesowych naszych 

partnerów- informacje o zdolności kredytowej 

użytkownika 

Nie Nie udostępniamy 

Aby nasi partnerzy mogli się zareklamować 

użytkownikowi 

Nie Nie udostępniamy 

Aby podmioty niepowiązane mogły się 

zareklamować użytkownikowi 

Nie Nie udostępniamy 

 

Pytania?  Prosimy odwiedzić www.metabank.com. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strona 2           

 Kim jesteśmy? 
Kto udostępnia 

niniejsze 

powiadomienie? 

Ta polityka prywatności jest  udostępniana przez MetaBank i dotyczy 

produktów i usług MetaBank.  

  

Co robimy 
W jaki sposób 

MetaBank chroni 

informacje osobowe 

użytkownika? 

Aby chronić dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem i 

wykorzystaniem, stosujemy środki bezpieczeństwa zgodne z prawem 

federalnym.  Środki te obejmują zabezpieczenia komputera oraz 

zabezpieczone pliki i budynki. 

W jaki sposób 

MetaBank zbiera 

informacje 

osobowe?  

Zbieramy informacje osobowe użytkownika, na przykład kiedy użytkownik 

 Otworzy konto lub złoży wniosek o pożyczkę 

 Złoży depozyty lub wypłaci środki z konta lub poda informacje 

konta  

 Dokona przelewu bankowego 

Możemy również zbierać dane osobowe od innych osób, takich jak biura 

kredytowe, oddziały lub inne firmy. 

Dlaczego użytkownik 

nie może ograniczyć 

wszystkich 

udostępnień? 

Prawo federalne pozwala użytkownikowi wyłącznie do ograniczenia 

 Udostępniania do codziennych celów biznesowych partnerów - 

informacje o zdolności kredytowej użytkownika  

 Używania informacji użytkownika przez partnerów do 

zareklamowania się użytkownikowi 

 Udostępniana podmiotom niepowiązane, aby mogły się 

zareklamować użytkownikowi 

Prawo stanowe i poszczególne firmy mogą pozwolić na skorzystanie z 

dodatkowych praw do ograniczenia udostępniania.  [Poniżej można 

znaleźć więcej informacji o prawach użytkownika wynikających z prawa 

stanowego.] 



  

Definicje 
Partnerzy Firmy powiązane wspólną własnością lub kontrolą.  Mogą to być firmy 

finansowe lub niefinansowe. 

 MetaBank nie udostępnia informacji naszym partnerom. 

Podmioty 

niepowiązane 

Firmy niepowiązane wspólną własnością lub kontrolą.  Mogą to być firmy 

finansowe lub niefinansowe. 

 MetaBank nie udostępnia informacji z podmiotami 

niepowiązanymi, aby mogły się zareklamować użytkownikowi.  

Wspólny marketing Formalna umowa pomiędzy niepowiązanymi firmami finansowymi, które 

wspólnie wprowadzają na rynek produkty lub usługi finansowe. 

 Nasi wspólni partnerzy marketingowi obejmują niepowiązane 

firmy finansowe, z którymi możemy współpracować w celu 

wspólnego wprowadzania na rynek produktów lub usług 

finansowych.  

 
Inne ważne informacje 
Specjalne zawiadomienie dla mieszkańców stanu 

Mieszkańcy Kalifornii lub Vermont: Nie będziemy udostępniać informacji niepowiązanym 

podmiotom, z wyjątkiem do naszych własnych celów marketingowych, codziennych celów 

biznesowych lub za zgodą użytkownika.  
 

Mieszkańcy Nevady: Dostarczamy niniejsze zawiadomienie zgodnie z prawem Nevada. 
 


